
 
                                          УТВЪРДИЛ:..................................... 
            Д-р Валентин Ангелов   

         Изпълнителен директор 
 

 
П Р О Т О К О Л 

 
 
 Днес, 14.07.2015 г., на основание чл.101г от ЗОП, в 10:00 часа в заседателната зала на VI-
ти етаж в сградата на „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивко поле” № 6 в 
изпълнение на Заповед № З – 215/14.07.2015 г., на Изпълнителния директор на „Специализирана 
болница за активно лечение по онкология” ЕАД, д-р Валентин Ангелов, се събра Комисия в 
състав: 
 
Председател: Красимир Георгиев Витанов – ръководител отдел „Правен и обществени поръчки” 
Членове: 1. инж. Марио Неделчев Стоянов – инженер, поддръжка МО  
            2. инж. Нели Цонева Гешева – Атанасова – ръководител, „Лаборатория по клинична 
дозиметрия и лъчезащита” 

 
Резервни членове:  

1. Димитрина Георгиева Христова – Заместник главен счетоводител; 
2. Цветолюба Васева – юрисконсулт в отдел „Правен и обществени поръчки”; 

 
Поради присъствие на всички редовни членове, резервните членове не взеха участие в 

заседанията на комисията.  
 
Комисията проведе открито заседание по отваряне на постъпилите в деловодството 

оферти за участие в обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Доставка на 
фабрично нова рентгенова тръба DURA 302-MV за компютърен томограф SOMATOM 
EMOTION  - SIEMENS в Клиника по лъчелечение, включително подмяна на дефектиралата 
тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ”, открита с 
публична покана № 18-00-252/02.07.2015г. 

Председателят на комисията запозна останалите й членове с условията за участие в 
обществената поръчка. 

На Председателя на комисията бе предоставен списък на постъпилите от участниците 
оферти в указания срок с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 
както следва: 

  
№ Дата Регистр индекс Кореспондент - адрес 
1 13.07.2015 г., 11:15 ч. Вх-622/13.07.2015 г.  „Сименс Хелткеър” ЕООД 

 
След като се запознаха с деловодния списък на подадените оферти, членовете на 

Комисията попълниха декларации по чл. 35 от ЗОП. 
 

На откритото заседание по отваряне на офертите не присъства представител на участника. 
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с постъпилите оферти по реда на подаването 

им в деловодството и оповести документите, съдържащи се в тях и провери съотвествието им със 
списъка на документите, представен от участника. В същото заседание, след отваряне на 
пликовете с постъпилите оферти и проверката на списъка с представените документи, комисията 
пристъпи към обявяване на ценовите предложения на участниците. Поради липса на 
представител на участника комисията не можа да изпълни разпоредбата на чл. 101г, ал. 3, изр. 2 
от ЗОП.  



След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание на което подробно бяха  разгледани  
представените от участниците документи с оглед преценка  съотвествието им с изискванията на 
възложителя, заложени в публичната покана, включително и техническите спецификации и 
критерия за оценка на офертите „Най-ниска цена”, като в резултат констатира следното: 

 
1.  „Сименс Хелткеър” ЕООД: 
В хода на работата си Комисията констатира, че участникът е представил необходимите 

документи по чл.101в от ЗОП и документацията на Възложителя. Постъпилата оферта отговаря 
на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, поради което се допуска до 
участие, разглеждане и оценяване. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение за изпълнение на 
поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в 
обществена поръчка чрез публична покана. 

Комисията констатира, че представеното ценово предложение за изпълнение на поръчката 
отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществена 
поръчка чрез публична покана, поради което допусна участника до оценка на представеното от 
него ценово предложение. 

Предложената цена за изпълнение на договора е 65 900 лева без включен ДДС. 
 
След прилагането на критерия „Най-ниска цена”, Комисията класира на първо място 

единствения участник в процедурата „Сименс Хелткеър” ЕООД. 
 
Комисията предлага на Възложителя да възложи изпълнението на обществената поръчка чрез 

публичната покана с предмет: „Доставка на фабрично нова рентгенова тръба DURA 302-MV за 
компютърен томограф SOMATOM EMOTION  - SIEMENS в Клиника по лъчелечение, 
включително подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, 
монтаж, диагностика и пуск на КТ”, на класирания на първо място участник.   

 
След извършване на горепосочените действия Комисията приключи своята работа на 

14.07.2015г в 14:00 ч. Настоящият протокол се изготви и подписа в един екземпляр на 14.07.2015 
г. 

На основание чл.101г, ал.4, изречение 2 от ЗОП протоколът се представи на Възложителя 
за утвърждаване на 14.07.2015 г. 

 
 

КОМИСИЯ:                                                       ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Председател: 

..................................../п/*..........                                                    ............. /п/*............................. 
/ Красимир Витанов /                                                        /д-р Валентин Ангелов 

Изпълнителен Директор/ 
Членове: 

1. ......................../п*/................                                           Дата на получаване на Протокола и  
             / инж. Марио Стоянов /                                 цялата документация, събрана в хода на  

провеждане на обществената  поръчка: 
15.07.2015  г.                                        

2. ............ /п/*.............................. 
/ инж. Нели Гешева - Атанасова / 
 
*подписите заличени на основание Закон за защита на личните данни 


